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PROCÉS SELECTIU 

 
Borsa de Treball de Tècnic/a de Comunicació 

 
ACTA  DEL TRIBUNAL 
 
Dades de l’acte 

Lloc  Sala de Sessions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
data 2 de desembre de 2019 
  
  
 
 
Procés selectiu 

Núm 8861/2019 
Plaça Tècnic/a de Comunicació 
Grup A2 
Escala Administració general 
Sistema Concurs-oposició 
Convocatòria  Resolució de l’Alcaldia número 2019/1971, de 25 de juliol de 2019 
 
 
Tribunal 

 
Assisteix: 
 

President Xavier Tardiu Bonet 

Secretària Sònia Piñol Guasch 

Vocals 
Octavi Anguera Ortiga 

Beatriz Higueras López 

 
A Mont-roig del Camp en lloc i data esmentats a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal 
nomenat per realitzar la fase concurs d’acord amb les bases aprovades per Decret 
d’Alcaldia 2019/1971 de 25 de Juliol de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona de data 23 d’agost de 2019 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 7943, de data 21 d’agost de 2019 del procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a mig del Comunicació. 
 
Fase de concurs 
 
1. Mèrits: 
Aquesta fase és aplicable a les persones aspirants que superin la fase d’oposició. 
 
Els/les aspirants que hagin superat la fase d’oposició hauran d'aportar, en el termini de 
5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació dels resultats, la 
documentació a valorar en la fase de concurs, juntament amb les certificacions i altres 
documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de concurs. 
 
Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem, amb un total de 5 punts. 
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Experiència professional (màx. 3 punts) 
 
 Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques 

directament relacionats amb les funcions del lloc de treball a proveir, a raó de 0,5 
punts per cada 6 mesos treballats de serveis 

 
 Es computen els serveis efectius prestats en empresa privada directament 

relacionats amb les funcions del lloc de treball a proveir, a raó de 0,3 punts per 
cada 6 mesos treballats de serveis. 

 
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública s’ha d’acreditar mitjançant: 
 Un certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis. 

 
L’antiguitat en empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant: 
 Vida laboral actualitzada, contractes de treball, certificats d’empresa. 

 
2. Formació 
 
 Cursos de formació i perfeccionament, impartits per centres oficials o homologats, 

que tinguin relació directa amb les activitats a desenvolupar en la plaça en qüestió. 
 

De 10 a 19 hores 0,05 punts per curs 
De 20 a 40 hores 0,12 punts per curs 
De 41 a 80 hores 0,25 punts per curs 
De 81 a 250 hores 0,75 punts per curs 
De més de 250 hores 1 punt 

 
 
 Mestratges o post-graus, impartits per centres oficials o homologats, que tinguin 

relació directa amb les activitats a desenvolupar en la plaça en qüestió: 1 punt. 
 
Només seran valorats els cursos dels últims 10 anys. L’antiguitat dels postgraus i 
mestratges no tindrà cap incidència en la seva puntuació. 
 
No es tindran en compte aquells treballs o les pràctiques realitzades que siguin 
necessàries per a l’obtenció dels títols oficials. Tampoc es valoraran com a mèrits les 
titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres 
de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit. 
 
 Per tenir el Certificat de coneixements de llenguatge administratiu i/o comercial de 

català: 0,5 punts. 
 
Caldrà aportar també el currículum vitae actualitzat. 
 
En la publicació de la puntuació s'indicaran els punts obtinguts en l'apartat 
d’experiència professional, en l'apartat de formació i en l'apartat d'altres mèrits. 
  
Els resultats de la fase concurs d’acord amb el barem anteriorment esmentat són: 
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Els resultats finals dels aspirants que han superat el procés selectiu, es detallen a 
continuació: 
 

Cognoms, Nom NIF Fase oposició Fase concurs Total 
Montserrat Dolcet Nogués ...903... 13,75 3,59 17,34 
Diana Gozalbo Barreda ...392... 12,25 5,00 17,25 
Nerea Zambrano Valero ...784... 12,13 4,50 16,63 
Noemí Albisua Jiménez ...718... 11,50 3,83 15,33 
Mercè Ferràs Lleonart ...825... 12,13 3,00 15,13 
Andrea Sarrió Penadès ...293... 10,38 3,55 13,93 

 
El tribunal proposa que els aspirants formin part de la borsa de treball segons la  
puntuació relacionada anteriorment. 
 
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signen els membres del Tribunal, 
juntament amb mi, la secretària, que certifico, en data i lloc consignada a 
l’encapçalament. 
 

 
El President 
 
 
 
 

 
Els Vocals 

 
La secretària              
 
 
 
                                                                  

 
 
 
 
 

Cognoms, Nom NIF Experiència Formació Altres 
mèrits 

Total fase 
concurs 

Diana Gozalbo Barreda  ...392... 3,00 1,00 1,00 5,00 

Noemí Albisua Jiménez ...718... 3,00 0,83 ---- 3,83 

Montserrat Dolcet Nogués ...903... 3,00 0,59 ---- 3,59 
Mercè Ferràs Lleonart ...825... 3,00 ---- ---- 3,00 

Andrea Sarrió Penadès ...293... 2,80 0,75 ---- 3,55 

Nerea Zambrano Valero ...784... 2,50 ---- 2,00 4,50 
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